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A Maseratinál hagyomány az autóinkat a világ legismertebb szeleiről 
elnevezni. Ez a trend folytatódik legújabb SUV-unk, a Földközi-tenger 
ádáz északkeleti szeléről elnevezett Grecale esetében is. Kozmopolita 
és modern. Olasz és időtlen. Ezen eszmék találkozásából született meg 
a vadonatúj Grecale. Gondosan megtervezett vonalaiban egyesülnek a 
kihagyhatatlan, ikonikus dizájnelemek egy vakmerő, futurista iránnyal. 
Letisztult, hivalkodástól mentes forma. Hiszen a rendkívüliség sosem 
követi a trendeket.

Trendeken túlmutató merészség

Grecale TrofeoGrecale Modena

Grecale GT
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Végtelen lehetőségek

Az új Grecale hajtóereje a mindennapi kalandok lelkülete mindazzal együtt, 
amit egy Maserati SUV-től elvár az ember.

A Maserati teljesítményének innovatív megtestesülése. A Grecale-t 
kizárólag legfejlettebb motorjainkkal szereljük. A 300 és 330 lóerős mild 
hibrid motorok mellett a szupererős és mégis hatékony teljesítményű, 530 
lóerős V6 Nettuno motor is választható.

V6 Motor - Grecale TrofeoSor4 Motor - Grecale GT, Modena
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Három új felszereltség az
egyedülálló találkozásért

A Trofeo azon sofőröknek készült, akik rajonganak a 
sportokért és a kimagasló teljesítményért. Divatos külső, 
ellenálhatatlan erőt képviselő motorral kombinálva. 
A fedetlen szénszálas műanyag már-már szemmel is 
tapintható, háromdimenziós hatást kelt. 

Trofeo

Modena

Három új, exkluzív felszereltségi szintet vezettünk be a Grecale kínálat részeként. Az 
új GT, Modena és Trofeo kivitelekkel egy új Maserati logó került a motorháztetőre, 
valamint egy, az adott verziót azonosító jelvény a három ikonikus oldalsó légbeömlő 
nyílás fölé. Az autó hátulján a hagyományos “Saetta” logót felváltotta az új “Trident” 
logó a C-oszlopon, a csomagtartóra pedig egy új Maserati felirat került.

A GT kivitelt a Maserati azon dinamikus életstílust követő világpolgároknak 
tervezte, akik az otthon kényelmét megidéző anyagokra és textúrákra 
vágynak hosszú utazásaik során.

GT

A Modena a sportosabb, szenvedélyeiket 
szabadban űző emberek számára készült. 
A Modena kivitelt a márka azoknak 
szánja, akik nagy távolságokat járnak be, 
utazásra használják autójukat, dinamikus 
személyiségek és folyton úton vannak.
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A Grecale Kollekció
Egy választás, az önkifejezés számtalan formája.

Grecale GT

300Lóerő
5.6másodperc

0-100 km/h

5.3másodperc
0-100 km/h

3.8másodperc
0-100 km/h

L4 450Nm240km/h AWD

Grecale Modena

330Lóerő L4 450Nm240km/h AWD

530Lóerő V6 620Nm285km/h AWD

Grecale Trofeo

Maximál is 
tel jesítmény

Gyorsulás Motor
elrendezése

Maximál is 
nyomaték

Végsebesség Tapadás

Grecale GT
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Oldalsó légbeömlő nyílások és GT jelvény

Fejtámla hímzés

Maglia Milano

Grecale GT-Rendkívüli a mindennapokban

300Lóerő

M a x i m á l i s 
t e l j e s í t m é n y

G y o r s u l á s

5.6másodperc
0-100 km/h

V é g s e b e s s é g

240km/h

M o t o r
e l r e n d e z é s e

L4
Ta p a d á s

AWD
M a x i m á l i s 
n y o m a t é k

450Nm

A 4 hengeres, 300 lóerős mild hibrid motorral felszerelt GT kivitel 
finoman kihangsúlyozza a Maserati hamisítatlan eleganciáját. A 
Grecale GT egzotikus részletei méltóságteljes kifejeződései a márka 
szenvedélyének a pazar részletek és a látványosan olasz stílus iránt. 
Innovatív lézeres technológiának köszönhetően az ékszer- és 
óragyártásból ismert, ikonikus Maglia Milano újraértelmezése jelenik 
meg az autón. A szabvány alumínium kormányváltók kiemelik a 
Grecale sportosságát.

Tudjon meg többet a Grecale GT -ről

https://www.maserati.com/hu/hu/dealers/wallis-motor/models/grecale
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Oldalsó légbeömlő nyílások és Modena jelvény

Trident logó a C-oszlopon

Kipufogók

Grecale Modena-Rendkívüli a mindennapokban

M a x i m á l i s 
t e l j e s í t m é n y

V é g s e b e s s é g M o t o r
e l r e n d e z é s e

Ta p a d á s M a x i m á l i s 
n y o m a t é k

A Maserati innovatív teljesítményének megtestesülése.

Mindig mozgásban lévő, sportos lelkületű autótulajdonosok számára. 
Az olasz építészet ihlette belső térben hímzett motívumok és a ritka, 
szürke tónusú, természetes hatású fa felületek kombinációja fokozza 
az élményt. Az autón fekete fényezést kaptak a logók, az elülső 
légterelő elemek, a hűtőrács, az árnyékolók, a küszöbspoilerek és a 
kipufogócső. A felszereltség részeként 20” vagy opcionálisan 21” 
alufelnik választhatók.

Tudjon meg többet a Grecale Modenáról

330Lóerő
5.3másodperc

0-100 km/h
240km/h L4 AWD 450Nm

G y o r s u l á s

https://www.maserati.com/hu/hu/dealers/wallis-motor/models/grecale
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Oldalsó légbeömlő nyílások és Trofeo jelvény

Fejtámla hímzés

Szénszál

Grecale Trofeo-A gyorsaság művészete

Kimagasló vezetési élmény a mindennapokra. A könnyű konstrukció és 
magas teljesítményre képes motor kombinációja olyan élményt nyújt, 
amely garantáltan megemeli pulzusát. Szénszálas kardántengely és 
számos aluminiumból készült alkatrész járul hozzá a csúcskategóriás 
teljesítmény-súly arányhoz, gyorsuláshoz és sebességhez. A 
fedetlen, háromdimenziós szénszál és a perforált, chevron mintás 
bőr felületek méginkább elősegítik az autó dinamizmusát.

Tudjon meg többet a Grecale Trofeoról

M a x i m á l i s 
t e l j e s í t m é n y

V é g s e b e s s é g M o t o r
e l r e n d e z é s e

Ta p a d á s M a x i m á l i s 
n y o m a t é k

530Lóerő
3.8másodperc

0-100 km/h
285km/h V6 AWD 620Nm

G y o r s u l á s

https://www.maserati.com/hu/hu/dealers/wallis-motor/models/grecale
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Folgore: felvillanyozás, Maserati módra
100% elektromos energia, amely a jövőbe repíti a Tridentet.
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Grecale GT

Grecale Modena

Grecale Modena

Grecale GT

Grecale Trofeo

Grecale Trofeo
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Egy személyre szóló meghívás

A Grecale a luxus egy új paradigmáját karolja fel, mely 
tradícióból, innovációból és határozott vízióból épül fel. 
Minden részletnek megvan a maga célja. Minden funkció 
érzelmeket fejez ki, a legkisebb részletekig.

Az esztétikai tisztaság folytatódik a belső térben, ahol 
a digitális minimalizmus egybeolvad a kézzel gyártott 
mérnöki munkával. Ez az, ahol örökségünk, felségterületünk 
és szabászati kiválóságunk új formát ölt a színek, textúrák 
és anyagok innovatív használatával.

Grecale GT
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Grecale Trofeo

Grecale GT

Grecale Modena

Grecale Trofeo
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Magas teljesítményű luxus Grecale TrofeoGrecale Modena
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Tekintsen vissza:
A Guigiaro 3200 GT által inspirált, bumeráng alakú hátsó fényszórók 
tökéletesen illeszkednek a Grecale letisztult vonalaihoz. Az alsóbb, 
inkább technikai jellegű részen az új kipufogó-dizájn fizikai formába önti 
a Maserati motorjának búgását.

Merész és előremutató:
LED technológia, a Maserati MC20 szuperautóból kölcsönzött 
dizájnnal. A Grecale elülső fényszórói tökéletesen illeszkednek az 
autó formájához.

Megkülönböztető jegyek:
A tripla oldalsó légbeömlőnyílások a 
Maserati dizájnjának elengedhetetlen 
részei 1947 óta. A Grecale-n a kivitel 
elnevezésével együtt találjuk meg 
őket.

Grecale Modena Grecale Modena

Grecale Modena
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Légfelfüggesztés:
Az aszfalthoz tapadástól az off-road vezetésig. A 
légfelfüggesztés - mely a Trofeon alapfelszereltség, a 
többi verziónál opcionális -, hat különböző fokozatba 
állítható az Ön vezetési módjának és igényeinek 
megfelelően. Amikor az autó parkol, a különböző 
magasságbeállítások megkönnyítik a be- és kiszállást.

Járja a saját útját:
Milyen kedve van ma? Mik a tervei? A COMFORT-tól a GT-ig, a SPORT-
tól az OFF-ROAD-ig: csak válassza ki a vezetési módot, és már indulhat 
is. Amennyiben Trofeoja van és a maximális teljesítményre vágyik, 
válassza a CORSA üzemmódot Launch Control-lal - bellissimo!

Grecale Modena

Grecale GT
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MIA (Maserati Intelligens Asszisztens):
A személyre szabható Maserati Intelligens 
Asszisztens (MIA) Android Automotive operációs 
rendszeren fut, megannyi funkcióját pedig egy 
nagy, 12,3” kijelzőn érheti el: navigáció, média, 
vezetési üzemmódok, az autó beállításai, 
applikációk, stb. Minden csak egy kattintásra 
van Öntől.

Komfort kijelző:
A 8,8”es komfort kijelző könnyű hozzáférést 
biztosít a Grecale legtöbb funkciójához és 
személyre szabási lehetőségéhez (fények 
beállítása, ülés, szellőzők, fűtés, légkondi, 
hangulatvilágítás). Kézjelfelismerő funkciójával 
a komfort kijelző növeli az autó biztonságát, 
hiszen a sofőrnek így nem kell a műszerfalon 
keresnie a beállításokat, hanem teljes mértékben 
a vezetésre koncentrálhat.

Műszerfal:
A 12,3” TFT Digitális műszerfal-egység úgy 
lett megtervezve, hogy garantálja a teljes 
láthatóságot minden körülmények között, 
minden sofőr számára. Négy konfiguráció 
érhető el: a Classic, az Evolved, a Relaxd 
és a Corsa (csak a Trofeoban).

Eljött a jövő ideje: 
Klasszikus váz, progresszív technológia. Eljött 
az ideje, hogy egy egyedi részletet megújítsunk. 
Az ikonikus mechanikus órát digitális okosórára 
cseréltük, melynek stílusa alkalmazkodik az 
Ön ízléséhez. Nemcsak az időt mutatja meg, 
de kapcsolatot létesít autó és sofőr között a 
hangvezérelt parancsok használatával.

Grecale Modena

Grecale Trofeo

Grecale GT, Modena, Trofeo Grecale Trofeo
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Tiszta az ég:
A Grecale színezett biztonsági üvegből gyártott 
napfényteteje - mely az alapfelszeretség része 
a Trofeo esetén -, elektronikusan vezérelt és 
“nyitott”, “szellőző” és “zárt” pozíciókba állítható. 
A fény és a belső tér összjátéka festői.

A forma maga a funkció:
A középkonzolon se gombok, se váltókar, így jut hely 
bőven a könyöklőnek, két méretes pohártartónak, egy 
nagy tárolóegységnek dupla pillangóajtóval és egy 
telefontöltő állomásnak.

Grecale Trofeo

Grecale Trofeo
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Foglaljon helyet:
A Grecale beltere a funkcionalitás és 
a luxus fúziója. A belső kialakítást egy 
letisztult, modern és érzelmeket kiváltó 
dizájn jellemzi, amely teret enged az új 
technológiáknak is.

Környezeti világítás:
A lágy, szórt fény három különböző intenzitással egy kifinomult 
nappali hatását kelti. A fények pirosra váltanak Sport módban és 
sárgára Corsa módban (kizárólag a Trofeoban).

Grecale Modena

Grecale Trofeo Grecale Trofeo
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Páratlan beltér:
Az ön kényelme, a mi szenvedélyünk. A 
vadonatúj Grecale SUV kategóriáján belül 
kiemelkedő méretű utasteret biztosít 
áramvonalas, funkcionális dizájnja által.

Sonus Faber hangrendszer:
A Grecale csodás motorhangjához a legjobb 
autós hangrendszer dukál. Partnerünk, a Sonus 
Faber mérnökei igazi mesterei a hangnak, 
és a Grecale-ban található hangrendszereik 
igazán lélegzetelállító élményt nyújtanak.

A Sonus Faber hangja:
Az utastér kiváló hang egyensúlyát a természetes 
anyagok, a hangszóró exkluzív dizájnja és az egyedi 
technológiát használó mélynyomó együttese 
teremti meg. A remek hangszigetelésnek hála, mely 
véd a kültéri zajoktól, a Grecale tökéletes színteret 
nyújt egy igazi, 360-fokos zenei élménynek.

Grecale GT

Grecale Trofeo
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Csatlakozzon a mindennapjaihoz:
Élvezze azt a luxust, hogy mindig, mindenhol az Ön kezében van az irányítás, akár 
okostelefonján, okosóráján, vagy virtuális asszisztensén keresztül. Maserati Connect: 
egy zökkenőmentes, okos és digitális mindennapi élmény Grecalejában és akörül.

Az összeköttetés nyújtotta gondoskodás:
A Maserati Connect az Ön szolgálatában áll, folyamatos tájékoztatást 
nyújtva Maseratija állapotáról és még a soron következő karbantartásra is 
emlékezteti Önt. Vészhelyzet esetén minden segítséget megadunk, legyen 
szó útközben felmerülő problémákról, vagy autója eltulajdonításáról.

Okos és összekapcsolt:
Maseratija illeszkedik okoseszközeinek 
ökoszisztémájába. Csak kérje meg Alexát, vagy 
a Google Asszisztenst, hogy tájékoztassa autója 
állapotáról, vagy hogy állítson be egy célállomást 
a mindig naprakész navigációs rendszerben. 
Ilyen egyszerűen kommunikálhat autójával, 
kanapéja kényelméből. Az autóba beépített 
Alexával zenét játszhat le, meghallgathatja a 
híreket, az időjárásjelentést, vagy akár kezelheti 
ottoni okoseszközeit.

Wi-Fi és Navigáció:
Élvezze a 12,3”-es főkonzolt, melyen 
naprakész térképeken, valós idejű forgalmi 
adatok  segítségével navigálhat, valamint 
az időjárásról és a célállomásán elérhető 
parkolási lehetőségekről is információt 
kaphat az Utcakép funkciónak köszönhetően. 
A fedélzeti Wi-Fi hotspot segítségével 
egyszerre akár 8 eszközön is böngészhet.

Grecale Trofeo
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Fejlett vezetéstámogató rendszer (ADAS)
A Grecale széleskörű 2-es szintű fejlett vezetéstámogató rendszerekkel van felszerelve, 
amely a jelenleg a piacon elérhető legmagasabb szintű önvezető technológia. 

Grecale Trofeo

Sebességtartó automata
A sebességtartó automata rendszer lehetővé teszi, hogy 
tartsa a kívánt sebességet.

Adaptív sebességtartó rendszer
A sebességtartó automata rendszer továbbfejlesztett 
változataként az adaptív funkció opcionálisan elérhető 
a kínálatban. A rendszer automatikusan úgy módosítja 
az autó sebességét, hogy az biztonságos követési 
távolságot tartson az előtte haladó járműhöz képest. A 
rendszer 210 km/h-s sebességig érhető el.

Parkolástámogató rendszer aktív hátsó fékezéssel
A Grecaleban az alapfelszereltség része az elülső és 
hátulsó parkolóradar. A parkolástámogatás funkción felül 
a jármű automatikusan fékezni fog a parkolás közben 
keletkező sérülések elkerülése érdekében.

Tolatókamera parkolósegéd-vonalakkal
A Grecale-ban az alapfelszereltség része a tolatókamera 
parkolósegéd-vonalakkal, hogy parkolás, illetve szűk 
helyeken történő manőverezés során segítse a vezetőt. 
A hátsó parkolószenzorokkal együtt a rendszer mind 
hangjelzésekkel, mint vizuálisan figyelmezteti a sofőrt a 
potenciális akadályokra.

Panoráma kamera
A panoráma kamera, mely opcionálisan szerelhető, 
lehetővé teszi a sofőr számára, hogy kiváló rálátása legyen 
az autó mindkét oldalára a jármű különböző pontjaira 
szerelt kameráknak és szenzoroknak köszönhetően.

Aktív sávtartó rendszer
Opcionálisan beszerelhető rendszer, mely automatikusan 
kiigazítja az autó haladási irányát, hogy segítse a sofőrt 
a balesetek elkerülésében, stresszmentesebbé téve a 
közlekedést.

Táblafelismerő rendszer
A választható kiegészítők egyike, mely egy, az autó elejére 
szerelt kamera segítségével felismeri a sebességkorlátozó 
és egyéb táblákat és figyelmezteti ezekre a sofőrt.

Éberségfigyelő
Választható kiegészítőnk, az éberségfigyelő, figyeli a 
sofőr állapotát. Amennyiben a rendszer álmosság jeleit 
érzékeli, figyelmezteti a sofőrt, és pihenést javasol.

Kereszteződés Ütközéselkerülő Rendszer
Opcionális rendszer, mely felismeri a keresztirányú 
forgalommal való ütközés kockázatát. Veszély esetén 
figyelmeztetést küld a sofőrnek, illetve, ha szükséges, 
automatikus fékezésre is képes.

Intelligens Sebességtartó Rendszer
Az intelligens sebességtartó renszer (sebességkorlátozás 
és táblafelismerés) lehetővé teszi a vezető számára, 
hogy beállítson egy maximális sebességet, valamint 
a táblafelismerő rendszerrel együttműködve az éppen 
aktuális megengedett sebességhez igazítsa azt.
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Automata vészfék rendszer gyalogos/kerékpáros-
felismerő funkcióval
A rendszer vizuális- és hangjelzés segítségével 
figyelmezteti a sofőrt a frontális ütközés lehetőségére, 
hogy elkerülhesse azt, illetve végső esetben 
automatikus fékezést kezdeményez, hogy segítsen az 
ütközés elkerülésében vagy a becsapódás erejének 
csökkentésében.

Holttérfigyelő és hátsó keresztirányú forgalmi 
figyelmezető rendszer
A Grecale holttérfigyelő és hátsó keresztirányú forgalmi 
figyelmezető rendszere az opcionális felszereltségek 
közé tartozik. A holttérfigyelő az autó mindkét oldalán 
folyamatosan figyeli az említett zónákat és figyelmezteti 
a sofőrt, ha egy jármű belép a holttérbe. A hátsó 
keresztirányú forgalmi figyelmeztető rendszer arra hivatott, 
hogy segítsen a vezetőnek az ütközés elkerülésében 
olyan parkolóhelyekről való kitolatáskor, melyeknél az 
érkező keresztirányú forgalom takarásban van.

Aktív vezetői asszisztens
Az aktív vezetői asszisztens az autópálya asszisztens 
rendszer kiegészítése. Ez az új rendszer az autópálya 
asszisztenssel ellentétben, mely kizárólag autópályákon 
üzemel, minden fajta úton használható. Természetesen 
a sofőrnek továbbra is folyamatosan figyelmesnek kell 
maradnia, hiszen jogilag továbbra is ő a felelős, így 
folyamatosan figyelnie kell a vezetés körülményeit és 
bármikor készen kell állnia arra, hogy szükség esetén 
visszavegye az irányítást a rendszertől.

Virtuális fal
A virtuális fal funkció parkolás közben hivatott segíteni 
a sofőrt. A parkolószenzorok által érzékelt akadályokat 
színes, áttetsző, virtuális téglatestek formájában jeleníti 
meg a kijelzőn. 

Grecale GT
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Építse meg saját autóját
Minden egyes Maserati olyan, mint műalkotás, melyet olyan odaadással és a 
figyelmességgel készítettek, amilyet csak az emberi kezek képesek megalkotni. 
Építse meg saját Maserati Grecaleját és szabja személyre azt saját igényei szerint.

MASERATI.COM Grecale Modena

https://www.maserati.com/hu/hu/dealers/wallis-motor
https://www.maserati.com/hu/hu/dealers/wallis-motor/shopping-tools/build-and-price
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Az Ön Maseratija az Ön egyedi személyiségéhez van igazítva. A Fuoriserie a Maserati 
egyedülálló személyre szabási rendszere, mellyel egyedi autót hozhat létre saját 
stílusában. Engedje szabadon a fantáziáját és szabja meg Ön a szabályokat.
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Méretre szabott kollekciók
Két merész kollekció; a lehetőségek végtelen tárháza. Válassza ki a teljesítmény, 
a kortárs stílus és az innováció közül az Önhöz legközelebb állót, és fedezze fel a 
számtalan kombinációt, hogy megtalálja azt a Maseratit, amely leginkább kifejezi az 
Ön egyéniségét.

Az időtlen stílus és a ‘Gentlemen’-versenyzők korának 
szerelmesei, valamint a Maserati hűséges követői és 
ismerői számára. A Corse kollekciót a versenypályáról 
hozott dicső örökségünk ihlette.

C O R S E

A futuristáknak, a technológia és az új anyagok 
szerelmeseinek; azoknak, akik magukévá teszik és 
lelkesedéssel fogadják a változást. Azoknak, akik tudják: 
a java még csak most következik.

FUTURA

Tudjon meg többet a Fuoreserieről

https://www.maserati.com/hu/hu/dealers/wallis-motor/brand/fuoriserie
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Műszaki adatok Grecale Trofeo
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Csúcsnyomaték

A motor fordulatszáma csúcsnyomatéknál

TELJESÍTMÉNY

Maximális sebesség

Gyorsulás (0 - 100 km/h)

Féktáv (100 - 0 km/h)

Üzemanyag -fogyasztás (kombinált ciklus)

CO
2
 -kibocsátás (alacsony ciklus)

Üzemanyag -fogyasztás (alacsony ciklus)

CO
2
 -kibocsátás (közepes ciklus)

Üzemanyag -fogyasztás (közepes ciklus)

CO
2
 -kibocsátás (nagy ciklus)

Üzemanyag -fogyasztás (nagy ciklus)

CO
2
-kibocsátás (extra-magas ciklus)

Üzemanyag-fogyasztás (extra-magas ciklus)

Szabályozás

CO
2
 -kibocsátás (kombinált ciklus)

VÁLTÓ

Váltó

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

Hossz

Szélesség (oldalsó tükrökkel)

Szélesség (oldalsó tükrök nélkül)

Magasság 

Tengelytávolság

Üzemanyagtartály kapacitás 64 l 64 l 64 l

Forduló kör 12.4 m 12.4 m 12.4 m

Homologizált súly 1870 kg 1895 kg 2027 kg

Csomagtér kapacitás 535 l 535 l 570 l

MOTOR

Hengerek száma és elrendezése

Lökettérfogat

Furat

Löket

Tömörítési arány

Max. teljesítmény

A motor fordulatszáma max. teljesítmény

GRECALE GT GRECALE MODENA GRECALE TROFEO

4846 mm 4847 mm 4859 mm

2163 mm 2163 mm 2163 mm

1948 mm 1979 mm 1979 mm

1670 mm 1667 mm 1659 mm

2901 mm 2901 mm 2901 mm

L4 MHEV L4 MHEV V6 90°

1995 cc 1995 cc 3000 cc

84 mm 84 mm 88 mm

90 mm 90 mm 82 mm

9.5:1 9.5:1 11:1

300 Lóerő 330 Lóerő 530 Lóerő

5750 rpm 5750 rpm 6500 rpm

450 Nm 450 Nm 620 Nm

2000 - 4000 rpm 2000 - 5000 rpm 3000 - 5500 rpm

240 km/h 240 km/h 285 km/h

5.6 másodperc 5.3 másodperc 3.8 másodperc

<40 mt <40 mt <40 mt

Euro 6D Final Euro 6D Final Euro 6D Final

194 - 208 g/km 196 - 209 g/km 263 g/km

8.6 - 9.2 l/100 km 8.7 - 9.2 l/100 km 11.6 l/100 km

190 - 199 g/km 191 - 204 g/km 233 g/km

8.4 - 8.8 l/100 km 8.4 - 9 l/100 km 10.3 l/100 km

297 - 300 g/km 297 - 300 g/km 394 g/km

13.1 - 13.2 l/100 km 13.1 - 13.2 l/100 km 17.4 l/100 km

167 - 177 g/km 168 - 180 g/km 211 g/km

7.4 - 7.8 l/100 km 7.4 - 8 l/100 km 9.3 l/100 km

198 - 208 g/km 199 - 210 g/km 254 g/km

8.7 - 9.2 l/100 km 8.8 - 9.3 l/100 km 11.2 l/100 km

Automatikus 8 fokozat Automatikus 8 fokozat Automatikus 8 fokozat

Az adatok egyeznek az 2021 júliusában frissített (EU) 2017/1151 rendeletnek megfelelően végrehajtott teszteknek. Ellenőrizze a MY22 Maserati 
Connect elérhetőségét az Ön országában.

Grecale GT
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Egy lehetőségekkel teli világ
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Master Maserati vezetési kurzusok
Nincs Maserati sofőr a világon, aki ne játszott volna még el a 
gondolattal, hogy milyen lenne csúcsra járatni a motort, az ideális 
íven kanyarodni, és letesztelni az autó fékezési képességét, a 
határokat feszegetve. A Master Maserati vezetési élmény erre és 
még sok másra nyújt lehetőséget egy sor professzionális sofőrök 
által vezetett kurzus formájában azoknak, akik érezni szeretnék a 
leggyorsabb Maserati modellek teljesítményének felső határát az 
erre legideálisabb környezetben: a versenypályán. A szenzációs 
MC20 szuperautó és a Ghibli és Levante Trofeo verzióinak 
bevezetésével a Master Maserati vezetési élmény dinamikusabb 
és izgalmasabb, mint valaha. A részletekért látogasson el hozzánk 
a mastermaserati.com oldalon vagy lépjen velünk kapcsolatba 
közvetlenül az info@mastermaserati.it e-mail címen.

Pénzügyi szolgáltatások
Ha autóját egy Maserati pénzügyi csomag segítségével vásárolja 
meg, azzal lehetővé teszi, hogy a piacon elérhető legjobb 
feltételeket válassza és saját igényei szerint alakítsa azokat. A 
hivatalos Maserati kereskedők örömmel állnak rendelkezésére 
mint pénzügyi tanácsadók, professzionális útmutatást adva a 
különféle elérhető fizetési opciókról, és az Ön igényeihez igazított 
csomagot állítanak össze.

Gépjármű asszisztencia
A Maserati asszisztenciaprogramja exkluzív szolgáltatásokat nyújt 
Önnek ingyenesen, az autója garanciaideje alatt. Vészhelyzet 
esetén az ügyfélszolgálati központok a nap 24 órájában hívhatóak, 
ahol képzett és udvarias kollégáink várják hívását és segítenek 
bármiféle probléma megoldásában.

Full Credit szolgáltatások*
Maradjon mozgásban, miközben autója a szervizben van - Full 
Credit szolgáltatásunk keretein belül egy térképpel, hólánccal és 
gyereküléssel ellátott csereautót biztosítunk az Ön számára, hogy 
Önnek már csak a vezetés élményével kelljen foglalkoznia.

*További információért kérjük, keresse fel kereskedőjét vagy a 
Maserati ügyfélszolgálatot az info@maserati.com címen
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A Trident világa

Gyárbejárás
Nyerjen betekintést a vadonatúj MC20 gyártásának 
kulisszái mögé a legendás Maserati gyárban, Modenában. 
Az 1 óra 45 perces gyárbejárás a márka örökségének és 
modellpalettájának bemutatásával kezdődik, majd a gyártósoron, 
a motorlaboratóriumon, a festőműhelyen és a hivatalos 
ajándékbolton visz keresztül. Bemutatóterem-túra: egy 40 perces 
bemutatótermi túra is elérhető, amely a márka örökségét és 
modelpalettáját mutatja be mélyrehatóbban. További infomáció: 
factorytour@maserati.com

Gyári átvétel
Egy, a bemutatóteremben elfogyasztott welcome drink vagy kávé 
után meglátogathatja a legendás Maserati üzemet egy túravezető 
és egy fotós társaságában. Itt az ideje, hogy leleplezzük vadonatúj 
Maseratiját! Mielőtt elbúcsúznánk Öntől, megörökítjük az átadás 
pillanatait. Az eseményről készült digitális fényképalbumot 
továbbítjuk Önnek. A palettánkban szereplő bármely modell 
átvehető a modenai üzemben. Igényelje gyári átvételét a helyi 
Maserati kereskedésében.

Maserati kollekció
A Maserati kollekciót exkluzív szabadidőruhákból és 
márkatermékekből állítottuk össze a Maserati szerelmesei 
számára. A Maserati kollekció darabjai elérhetőek bármely 
márkakereskedésben, a modenai gyár ajándékboltjában, valamint 
online, a www.maseratistore.com oldalon, ahonnan házhoz is 
szállítjuk Önnek megrendelését.

Maserati klub
Jelenleg több, mint 30 Maserati klub üzemel világszerte, több 
mint 3000 taggal. Az exkluzív Maserati klubhoz csatlakozva 
megoszthatja meglátásait, tapasztalatait és lelkesedését más 
Maserati tulajdonosokkal, valamint meghívást kap a világ számos 
pontján  megrendezésre kerülő különleges autós találkozókra is. 
Egész évben átélheti az autózás élményét - legyen Maseratija akár 
vadonatúj, akár oldtimer - a kifejezetten Maserati klubtagoknak 
szervezett események során. A klub összeköti a cég múltját, 
jelenét és jövőjét. Látogasson el a www.maseraticlub.com oldalra 
és tudjon meg többet.

Maserati Genuine kiegészítők
A Maserati Genuine kiegészítők kifejezetten arra a célra lettek 
létrehozva, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsék. Kiválóan 
ötvözik a funkcionalitást, a kényelmet, a teljesítményt és a dizájnt. 
A Grecale kiegészítői a legmagasabb minőséget képviselik és 
praktikusságuk mellett lehetőséget biztosítanak Önnek arra is, 
hogy saját képére formálja autóját. Ismerje meg a személyreszabási 
lehetőségeinket a brosúrából, a www.maserati.com oldalon, vagy 
márkakereskedőjétől.

Vásárlói programok
Maseratit vezetni életreszóló élmény, legyen szó napi ingázásról 
vagy egy emlékezetes utazásról. Éppen ezért hoztunk létre 
különböző vásárlói programokat, hogy kilométerről kilométerre a 
lehető legjobb bánásmódban részesítve Grecaleját, Ön maximális 
teljesítményben részesülön. Gondoskodjon lelki békéjéről 
kiterjesztett garanciáink vagy karbantartási programjaink egyikével. 
Tudjon meg többet szórólapunkból, a www.maserati.com oldalról 
vagy márkakereskedőjétől.
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Archivio Storico 
Az Archivio Storico egy szervezet, amely a veterán Maseratik 
azon rajongói és tulajdonosai számára jött létre, akik szeretnének 
behatóbban megismerkedni a márka dicső múltjával. Az Archivio 
Storico történelmi dokumentációt tud szolgáltatni a Maserati 
vásárlók részére autójukról. Kifejezetten többféle hitelesített 
történelmi dokumentum érhető el, amelyek a Maserati történelmi 
archívum gondos és precíz kutatásainak eredményei. Ha többet 
akar megtudni történelmi dokumentációkkal kapcsolatos 
szolgáltatásainkról írjon emailt az archivio.storico@maserati.com 
email címre.

Maserati Classiche
Az új kor hajnalához érve a Maserati egy új programot hozott létre, 
hogy legbecsesebb erőforrásunk - a történelmünk előtt tisztelegjen. 
A Maserati Classiche egy új szervezet, mely kifejezetten a Maserati 
tulajdonosok számára jött létre. A Maserati Classiche számos 
szolgáltatása közé tartozik az eredetiségi tanúsítvány kiállítása, 
a veterán autókhoz való alkatrészek beszerzése és a felújítási 
munkálatok támogatása. További információkért forduljon hozzánk 
emailben a maserati.classiche@maserati.com címen.

Európa: 

E-mail: info@maserati.com
Telefon: 00 800 62737284 (díjmentes) 
+390244412899

Kapcsolatok világszerte
Kína:

Telefon: 400-688-51-11 (díjmentes)
021-61210200

Amerika:

E-mail: mymaserati@maserati.com
Telefon: 877-696-2737 (díjmentes)

Japán:

E-mail: info.japan@maserati.com
Telefon: 0120-965-120 (díjmentes)

Közép-Kelet

E-mail: Customercare_mea@maserati.com
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Grecale Trofeo

Az ezen katalógusban található illusztrációk és szövegek a katalógus 
készítésekor elérhető információkon alapszanak. Előfordulhat, hogy 
bizonyos modellek, funckiók és kiegészítők nem elérhetőek, vagy csak 
az autó piacra kerülése után válnak elérhetővé, esetleg csak a Fuoriserie 
programban érhetőek el. A Maserati fenntartja a jogot, hogy módosítson 
a színeken, dizájnokon és technikai funkciókon bármikor, előzetes 
figyelmeztetés nélkül. Maserati márkakereskedőink készséggel állnak 
rendelkezésére, hogy további információt biztosítsanak e téren. Maradjon 
kapcsolatban a Maseratival, keresse fel a maserati.com weboldalt!
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maserati.com/grecale

http://
https://www.maserati.com/hu/hu/dealers/wallis-motor/models/grecale
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